
 

  

 

KÖZLEMÉNY 
 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm.rendelet 3. § (3) bekezdése alapján, ezen közlemény útján 

értesíti a nyilvánosságot, hogy a környezetvédelmi hatóságon Nemes László egyéni vállalkozó (4341 Nyírvasvári-

Kereknád tanya 0108/2 hrsz.) meghatalmazásából eljáró Szilágyi József vállalkozó, környezetvédelmi szakértő (4300 

Nyírbátor, Sarkantyú u. 4.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult a Nyírvasvári 0108/4 hrsz-ú ingatlanon 

tervezett Baromfitelep megvalósításának előzetes vizsgálata tárgyában. 

 

Az ügy iktatási száma: 474/2019 

Az ügyintéző neve: Biróné Pájer Judit 

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 42 598 930/227 mellék 

Az eljárás megindításának napja: 2019. január 8. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2019. január 8. 

Ügyintézési határidő: 45 nap 

A közlemény közzétételének időpontja: …………………….. 

 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  

 

Nemes László egyéni vállalkozó a Nyírvasvári 0108/4 hrsz-ú ingatlanon baromfitelep megvalósítását tervezi.  

A Baromfitelepen 3 db baromfinevelő épül.  

A baromfinevelő épületek hasznos nevelőtere 720 m
2
/ épület. 

A baromfitelep férőhely kapacitása maximum 37.800 db/ rotáció.  

A hízlalási idő általában 6 hétig, az istállók takarítása, ill. szervize 3 hétig tart; tehát az éves rotációk száma 6. A két 

tartani kívánt hibrid fajtája: Ross 308, Cobb 500.  

A tartástechnológia mélyalmos, egyfázisú rendszer.  

A telepítés sűrűség maximum 18 db/m
2
. 

Az épület szigetelt beton alappal, szigetelt falazott oldalfallal készül, a tetőszerkezete panel és fémlemez.  

A nevelőépületek oldalfalán 2 db EM Celdek 7060 hűtőpanel található.  

Az állatok takarmányozása külső takarmánytárolóból történik, innen flexibilis spirálos behordó látja el az etető 

vonalakat. 

A nevelőépületenként 3 db CODAF típusú tányéros brojler etető berendezés és 4 db Corti Snap szelepes itató 

berendezés kerül. 

A nevelőépületekben Euroemme ventillációs rendszer biztosítja a mesterséges szellőzést. 
A rendszer az alábbi ventilátor típusokból áll istállónként: 

 4 db EM 50 típusú 1,2 [m] átmérőjű nagyteljesítményű galvanizált axiál ventilátor (teljesítmény: 40800 m3/h). 

 2 db EM 36 típusú 0,92 [m] átmérőjű galvanizált axiál ventilátor a téli minimumszellőztetéshez (teljesítmény: 
19880 m3/h). 

A nevelőépületek fűtését függesztett Sierra típusú földgáz üzemű, egyenként 11,7 kW teljesítményű infrasugárzós 

műanya biztosítja. 

Almozásra tiszta, penészmentes, szecskázott szalmát alkalmaznak. 

A nevelőépületekből eltávolított trágyát közvetlenül a teherszállító járműre rakják és a tervezett 100 m
2
 alapterületű 

trágyatárolóba szállítják. A tároló kapacitása 6 havi trágya tárolására alkalmas. 

Az elhullott állatokat a nevelőépületek mellett elhelyezett műanyag konténerekben gyűjtik, majd hulladékkezelőnek 

adják át. 
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A beruházással érintett település: Nyírvasvári 

 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: 

 

A hatásterületet a telephely üzemelésének szagkibocsátása határozza meg, amely a nevelőépületek határától mért 

157 méter, a trágyatároló határától mért 60 méter széles sáv által határolható le. 

 

A közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. sz. alatti 

székháza hirdetőtábláján 2019. január 17-től 2019. február 8-ig megtekinthető. Az üggyel kapcsolatos dokumentáció 

megtekinthető a Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8
00
–12

00
, szerda 8

00
–12

00
, 13

00
–16

00
), valamint 

Nyírvasvári Község Polgármesteri Hivatalában. A betekintés módjáról a Főosztálynál és a Polgármesteri Hivatalban 

lehet részletes felvilágosítást kapni. A kérelem és mellékletei elektronikus úton a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/474-

2019 webcímen tekinthető meg. 

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve amennyiben 

szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározására vonatkozóan ezen közlemény 

megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Főosztályon észrevételt lehet tenni. 

A Főosztály döntése a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az alábbiakra vonatkozhat: 

 felmerült-e kizáró ok a kérelemben foglalt tevékenységre vonatkozóan; 

 feltételezhető-e jelentős környezeti hatás a tervezett tevékenység megvalósításából; 

 amennyiben jelentős környezeti hatás feltételezhető, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek 

meghatározása; 

 ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatás arról, hogy a tevékenység mely, a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb 

engedélyek birtokában kezdhető meg.  

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/474-2019
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